NVAA Herregistratie formulier

Leest u de onderstaande toelichting goed
en maak gebruik van de checklist a.u.b.
U hebt het formulier voor herregistratie in het Register van Gecertificeerde Antroposofische Artsen
van de NVAA ontvangen/gedownload.
Gelieve de volgende zaken in acht te nemen bij het invullen:
















Vul het volledig en ondertekend in. Niet goed ingevulde formulieren geven veel extra werk
en vertragen de afhandeling. Ook al wordt soms naar de bekende weg gevraagd (b.v.
geboortedatum): een goede (juridische) afhandeling vereist toch dat u dit invult en
ondertekent!
Enkele vragen dienen om te zien of aan de minimumeisen voldaan wordt, zoals het
praktiserend lid zijn. Iemand die geen praktijk voert of niet als arts werkt heeft geen recht
op het certificaat. Tevens geldt dat men lid moet zijn en dus dat de contributie betaald is:
ziet U erop toe dat de contributie ten minste over alle afgelopen jaren betaald is.
De herregistratie wordt pas uitgevoerd na betaling van € 75,-. Voor een snelle afhandeling
moet een kopie van het betalingsafschrift worden bijgevoegd. (NL79TRIO 039.02.79.668
tnv NVAA ovv ‘herregistratie). Een eerste registratie is € 150,-.
Stuur een screenshot van het volgende scherm https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/
nadat je je eigen bignummer hebt ingevuld. Je mag ook een kopie van je huidige
registratie in het big- of specialistenregister sturen.
Zowel de antroposofische als de reguliere nascholing moet voldoen aan een
minimumaantal uren per jaar: deze jaren lopen per datum van het behalen van het
certificaat. Zie voor een uitvoerige beschrijving het Huishoudelijk reglement. Van alle
gevolgde nascholing moeten certificaten overlegd worden, behalve van de door de NVAA
georganiseerde nascholing en artsendagen: dit wordt centraal bijgehouden, en vindt u
terug in uw persoonlijke overzicht op de website. Het overzicht hiervan dient u wel mee te
sturen. U downloadt deze vanaf: https://www.nvaa-leden.nl/nascholing/
U wordt verzocht de overige nascholing zelf op onderstaand formulier in te vullen en de
uren op te tellen. Eventueel kunt meerdere keren het onderstaande schema uitprinten en
(bijvoorbeeld per jaar) gebruiken.
Let wel: de NVAA zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de herregistratie, maar staat
niet in voor consequenties van te laat ingeleverde formulieren of betalingen. Indien U
hiervoor niet op tijd zorgdraagt kunt U geschrapt worden uit de lijst die verzekeraars
ontvangen: dit kan consequenties hebben en het kan lang duren voordat dat hersteld is!!
Zorgt U dus voor een volledige en tijdige toelevering van de gegevens.
U kunt het ingevulde formulier sturen naar:
José Korte, certificatencommissie van de NVAA
josekorte@gmail.com
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Voorts geldt dat door het certificaat aan te vragen u bent ingebed in de groep van praktiserende
antroposofische artsen. De NVAA zal dit naar buiten toe ook communiceren in de zin van lijsten
van ingeschrevenen in het register naar zorgverzekeraars en antroposofische instituten en
geneesmiddelenfabrikanten. Mensen die hiertegen bezwaar maken moeten dit uitdrukkelijk apart
laten weten.
Het bestuur/ de certificatencommissie.

Checklist
Wat moet U meesturen?
1. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier
2. De bewijzen:

a. Bewijs van aantal uren werkzaam in de praktijk
b. Bewijs van BIG-registratie (Stuur een screenshot van het volgende scherm
https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/ nadat je je eigen bignummer hebt
ingevuld. Je mag ook een kopie van je huidige registratie in het big- of
specialistenregister sturen.)
Basisartsen moeten 40+20 uur per jaar nascholen, zie HHR art.2.3.1a

c. Bewijs van voldoende antroposofische nascholing. (U downloadt deze vanaf:
https://www.nvaa-leden.nl/nascholing/ en overige nascholing op bijgaand
formulier, inclusief bewijzen van deelname)
Basisartsen moeten 40+20 uur per jaar nascholen, zie HHR art.2.3.1a

d. Bewijs van betaling van de herregistratie

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
Postbus 4004, 6803 EA Arnhem | Tel: 085 773 3183 | KvK: 40407856 | RSIN: 816014383

NVAA Herregistratie formulier

NVAA Herregistratie formulier
Naam
Woonadres
Postcode
Plaats
Werkzaam als
Bijv. huisarts, consultatief
arts, schoolarts, etcetera.
Graag alle functies noemen!

Praktijkadres(sen)
BIG nummer
Tel / fax / mobielnr.

E-mailadres
Verklaart hierbij een herregistratie aan te vragen voor de inschrijving in het Register van
Gecertificeerde Antroposofische Artsen van de NVAA.
Hij/ Zij verklaart:
1. ten minste ___________ dagdelen (aantal)/ week te praktiseren.
2. dat er de afgelopen 5 jaar:
* ___________ uren) - antroposofische - nascholing zijn gevolgd.
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3. Er een geldige BIG-registratie bestaat.
3. Dat ik op __________________ gevisiteerd ben door collega ________________________
en dat ik op __________________ collega ________________________ heb gevisiteerd.
(bijlage meesturen indien nooit eerder opgestuurd)
4. dat er €75,- euro is overgemaakt op de triodosbankrekening NL79TRIO 039.02.79.668 van de
NVAA onder vermelding van ‘herregistratie’.
5. lid te zijn van de NVAA dus gehouden te zijn aan het Huishoudelijk Reglement.
6. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en goede nota te hebben genomen van de
toelichting van de NVAA bij dit formulier.
7. de NVAA wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming te verlenen om praktijk
(email) adres te communiceren met verzekeraars, Weleda, Wala en andere niet commerciële
partners.

Datum en Plaats:

Handtekening:

_______________ , __________________

_____________________________
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Specificatie aanvraag herregistratie - eventueel meerdere keren uitprinten
Nascholingen antroposofisch die NIET al vermeld staan in je persoonlijke dossier. Deze wel graag bijvoegen door het
printen van het overzicht bij: https://www.nvaa-leden.nl/nascholing/

Cursussen / activiteiten (chronologisch)

Toegewezen
Accreditatienummer

Data / jaar

Totaal:
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Aantal uren

